ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL
- a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679. sz. Európai Parlament és a Tanács
Rendelet (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján a IMPERIAL
TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Adatkezelő a
közbeszerzési eljárások során a személyes adatok kezelése körében az alábbi tájékoztatást nyújtja.
1.) AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGE
IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
Telefon: +36-1-205-3512
Fax: +36-1-205-3513
E-mail: kozbeszerzes@imperialkft.hu
Képviseli: Nagy László ügyvezető
dr. Halász Erik ügyvezető
2.) AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGJELÖLÉSE
Az Adatkezelő tevékenysége során adatfeldolgozót vesz igénybe.
3.) ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
Az Adatkezelő nem tartozik a GDPR 37. cikk (1) bekezdése, illetve az Infotv. 25/L. §-a hatálya
alá, ennek megfelelően nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt.
4.) ADATTOVÁBBÍTÁS
A közbeszerzésekről szóló CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 40. § (1) bekezdése alapján a
közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes,
elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 46. § (3)
bekezdése szerint az ajánlatkérő - vagy képviseletében eljáró személy, szerv - köteles a
Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más szerv kérésére a közbeszerzéssel
kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre elektronikus úton hozzáférést biztosítani.
A GDPR 4. cikk 9. pontja alapján azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz,
nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell,
hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
Ezen szervek adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő nem tartozik felelősséggel.
A személyes adatok uniós vagy a tagállami joggal összhangban történő továbbításán túlmenően
az Adatkezelő személyes adatot meghatározott harmadik személy számára nem tesz
hozzáférhetővé.
5.) AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az Adatkezelő a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan- a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény alapján megkötött szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek
mentén, mint megbízott - kezel személyes adatokat.
A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan n kezelt konkrét személyes adatok körét, ezen adatok
kezelésének célját és jogalapját jelen tájékoztató Melléklete tartalmazza.

6.) A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A GDPR és az Infotv. alapján személyes adat az érintettre vonatkozó bármely információ. Az
érintett azon azonosított, vagy azonosítható természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon egy vagy több tényező alapján azonosítható. Az eljárásban részt vevő jogi személyek
képviselőinek képviselői minőségében megjelenő adatai nem tartoznak a személyes adatok
védelmének jelen szabályozása alá.
A közbeszerzési eljárások lebonyolítása körében kezelt konkrét személyes adatok körét, ezen
adatok kezelésének célját és jogalapját jelen tájékoztató Melléklete tartalmazza.
7.) AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
a.) Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A
személyes adat kezelését törvény közérdeken alapuló célból elrendeli. [Infotv. 5. § (1) bek. a.)
pont]
b.) Az érintett - bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
[Infotv. 5. § (1) bek. b.) pont]
c.) Az adatkezelés harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. [GDPR 6. cikk (1)
bek. f) pont]
A közbeszerzési eljárások lebonyolítása körében kezelt konkrét személyes adatok körét, ezen
adatok kezelésének célját és jogalapját jelen tájékoztató Melléklete tartalmazza.
8.) JOGOS ÉRDEK MEGJELÖLÉSE
Az Adatkezelő - mint az adattovábbítás címzettje (adatátvevő) – a regisztráló szervek/személyek,
illetve a közbeszerzési eljárásban résztvevő szereplők jogos érdekében vesz át ezen szereplőktől,
és kezel személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben és ideig.
A személyes jelenlétet igénylő esetekben (pl. helyszíni bejárás) az eseményen résztvevők
jelenlétének igazolása során megadott személyes adatok kezelése a közbeszerzési eljárásban
résztvevő szereplők jogos érdekében történik.
9.) AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDŐTARTAMA
A Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján: A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával
kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 37. § (2)
bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított
legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az
iratokat annak - közigazgatási per esetén a közigazgatási per - jogerős befejezéséig, de legalább öt
évig kell megőrizni.
Az Adatkezelő honlapján történő regisztráció során megadott hozzájárulás esetén a hozzájárulás
bármikor visszavonható.
10.) AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK HELYE
Az Adatkezelő papír alapú dokumentumokat nem őriz. A dokumentumok elektronikus formában
az Adatkezelő szerverén kerülnek tárolásra.
11.) ADATBIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK
Az elektronikus formában tárolt dokumentumokhoz csak az Adatkezelő alkalmazásában álló
személyek férhetnek hozzá. Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket
hajtott végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot
garantálja.

12.) AZ ADATOK GYŰJTÉSÉNEK FORRÁSA
a.) Közvetlenül az érintettől
b.) Adatátvétel a közbeszerzési eljárásban részt vevő szereplőktől. Az Infotv. 9. § (2) bekezdése
alapján az adatátvevő az adatkezelési feltételekre tekintet nélkül is kezelheti a személyes
adatot és biztosíthatja az érintett jogait, ha ahhoz az adattovábbító adatkezelő előzetes
jóváhagyását adta. Az adattovábbító felelőssége annak biztosítása, hogy az adattovábbítás
körülményeit - ideértve az adattovábbítás szükségességét és célját - figyelembe véve nem
ütközik a Magyarország joghatósága alatt álló jogalanyok tekintetében alkalmazandó jogi
rendelkezésbe.
13.) AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Az érintett az alábbi jogok érvényesítésére jogosult amennyiben az adatkezelés jogalapja [jelen
tájékoztató 7.) pont alapján]:
Infotv. 5. § (1) bek. a.) pont
„jogi kötelezettség”

Infotv. 5. § (1) bek. b.) pont
„hozzájárulás”

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont
„jogos érdek”

- tájékoztatáshoz való jog

- tájékoztatáshoz való jog

- tájékoztatáshoz való jog

GDPR 12-14. cikk; Infotv. 16. §

GDPR 12-14. cikk; Infotv. 16. §

GDPR 12-14. cikk; Infotv. 16. §

- hozzáférési jog

- hozzáférési jog

- hozzáférési jog

GDPR 15. cikk; Infotv. 17. §

GDPR 15. cikk; Infotv. 17. §

GDPR 15. cikk; Infotv. 17. §

- helyesbítési jog

- helyesbítési jog

- helyesbítési jog

GDPR 16.;19 cikk; Infotv. 18., 21 §

GDPR 16.;19 cikk; Infotv. 18., 21 §

GDPR 16.;19 cikk; Infotv. 18., 21 §

- törléshez való jog

- törléshez való jog

- törléshez való jog

GDPR 17.; 19 cikk; Infotv. 20.,21. §

GDPR 17.; 19 cikk; Infotv. 20.,21. §

GDPR 17.; 19 cikk; Infotv. 20.,21. §

- korlátozáshoz való jog

- korlátozáshoz való jog

- korlátozáshoz való jog

GDPR 18.; 19 cikk; Infotv. 19.,21. §

GDPR 18.; 19 cikk; Infotv. 19.,21. §

GDPR 18.; 19 cikk; Infotv. 19.,21. §

- adathordozhatósághoz való jog

- tiltakozáshoz való jog

GDPR 20. cikk

GDPR 21. cikk

- a hozzájárulás visszavonásához
való jog GDPR 7. cikk (3) bek
14.) AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA
Az Adatkezelő köteles:
- Az érintett részére nyújtandó bármely értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható
formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíteni, továbbá
- Az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálni és
döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be,
elektronikus úton értesíti. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható
- költségeinek megtérítését követelheti az érintettől, ha az érintett Infotv. 15. § (3) bek. a) és b)
pontban foglaltak szerinti ismételt és megalapozatlan kérelmének érvényesítésével összefüggésben
közvetlenül felmerült.
15.) FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ CÍMZETT PANASZ
Amennyiben az érintett megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatok kezelése körében
jogait megsértette, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni,
melynek elérhetőségei az alábbiak: székhely (ügyfélszolgálat): 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest Pf. 5; honlap: http://www.naih.hu; telefon: (+36 1) 391
1400; telefax: (+36 1) 394 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

MELLÉKLET
Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok kategóriái

Jogalap

Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetetlenség
kizárásának igazolása

név

GDPR 6. cikk. (1) bek. c.)

Természetes személy ajánlattevő, részvételre
jelentkező azonosítása

név; cím; (telefon-, fax szám, e-mail)

GDPR 6. cikk. (1) bek. c.)

Eljárásba bevont más személyek (pl: kapcsolattartó)
azonosítása

név; (e-mail; telefon; fax)

GDPR 6. cikk. (1) bek. c.)

Természetes személy ajánlattevő, részvételre
jelentkező Kbt. alapján tett nyilatkozatainak
igazolása

név, cím

GDPR 6. cikk. (1) bek. c.)

A személyes jelenlétet igénylő esetekben (pl.
helyszíni bejárás) az eseményen résztvevők
jelenlétének igazolása

név, (cím), aláírás

GDPR 6. cikk. (1) bek. c.),
f)

Alkalmasság igazolása

személyazonosító adatok, képzettségre és végzettségre, szakmai gyakorlatra
vonatkozó adatok, szervezeti, köztestületi tagságra és gazdasági társaságban
fennálló tagságra vonatkozó adatok, büntetlen előéletre vonatkozó adatról
hatósági igazolás, gazdasági, valamint szakmai kamara előtt annak tagja által tett
nyilatkozat, munkahely

GDPR 6. cikk. (1) bek. c.)

Adatkezelő honlapján történő regisztráció
(természetes személy esetén)

e-mail cím, adóazonosító jel, (eu adószám), irányítószám, település, utca,
házszám, emelet/ajtó, telefonszám, faxszám, kapcsolattartó neve

GDPR 6. cikk. (1) bek. a.),
f.)

Bíráló bizottsági tagok és általuk tett nyilatkozatok
megőrzése

név, lakcím, aláírás

GDPR 6. cikk. (1) bek. c.)

A közbeszerzési eljárás eredményeképp létrejövő
szerződés, mint közb.dok. része feltöltése

név, elérhetőség, kapcsolattartási adatok

GDPR 6. cikk. (1) bek. c.),
f.)

A műszaki, szakmai tartalmak, mint közb.dok. része
feltöltése

név, (cím)

GDPR 6. cikk. (1) bek. f.)

